Epidermis

Epidermis (pokožka stonků, listů a reprodukčních orgánů) je tvořena většinou jednou vrstvou buněk
bez intercelulár. Buňky pokožky jsou nejčastěji izodiametrického tvaru, mohou být ale i nepravidelné nebo
prozenchymatické. Epidermální buňky jsou značně vakuolizované, cytoplazma tvoří tenký lem podél buněčné
stěny. Chloroplasty se u většiny rostlin nacházejí pouze ve svěracích buňkách průduchů. U většiny kapradin,
vodních rostlin (hydrofytů) a stínobytných rostlin (sciofytů) bývají chloroplasty ve všech buňkách epidermis.
Buňky epidermis často obsahují různé krystalické inkluze, tzv. fytolity.
Stěny pokožkových buněk bývají nerovnoměrně ztloustlé. Nejsilnější jsou většinou vnější stěny, které
jsou navíc impregnovány vrstvou kutinu (kutikula), popř. vrstvou vosku (cerifikace buněčné stěny). Kutikula není
úplně homogenní, nacházejí se v ní drobné kanálky, tzv. dendrity, jimiž může voda pronikat k vnitřním pletivům.
Vosk se vyskytuje ve formě tyčinek, zrníček nebo vytváří souvislý film. Vrstva kutinu a vosku je zvláště silně
vyvinutá u sukulentních xerofytů. Vnější stěny epidermálních buněk mnohých rostlin mohou být inkrustovány
různými anorganickými látkami (nejčastěji kyselinou křemičitou) – např. buňky pokožky přesliček, trav, ostřic,
palem.
Někdy je pod pokožkou přítomna jedno– nebo vícevrstevná hypodermis, tvořená buňkami strukturně
odlišnými od buněk epidermis a u stonků také od buněk primární kůry. Nejčastěji jsou hypodermální buňky
sklerenchymatické nebo kolenchymatické, dlouze protažené ve směru podélné osy orgánu. Hypodermis plní
především mechanickou funkci. Mohutně vyvinutá sklerenchymatická hypodermis je např. v jehlicích borovice
(Pinus).
Stomata (průduchy) tvoří dvě svěrací buňky mezi nimiž je průduchová štěrbina. Slouží k zajištění
regulované výměny plynů mezi rostlinou a vnějším prostředím – především příjem CO2, ale i O2 a výdej vodních
par (transpirace).

Rhizodermis

Rhizodermis (pokožka kořene) je tvořena jednou vrstvou buněk bez kutikuly, protažených většinou ve
směru podélné osy kořene. Rhizodermis starších kořenů může být suberinizovaná, popř. nahrazená
podpokožkovou vrstvou primární kůry, tzv. exodermis, nebo u sekundárně tloustnoucích kořenů nahrazená
peridermis (= druhotnou kůrou). Rhizodermis je většinou bez průduchů. V absorpční zóně kořene vytváří
rhizodermální buňky dlouze protažené vláskovité výběžky, tzv. kořenové vlášení (absorpční trichomy, rhiziny).
Adventivní vzdušné kořeny epifytických a popínavých zástupců čeledí vstavačovitých (Orchidaceae),
arónovitých (Araceae) aj. mají na povrchu tzv. velamen. Vícevrstevný velamen vzniká periklinálním dělením
juvenilních rhizodermálních buněk. Buňky velamenu jsou odumřelé, jejich buněčné stěny jsou zesíleny jemnými
lištami. Velamen snadno a rychle nasává vodu (absorpční pletivo), uvolňuje ji však pomalu.
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Schématické řezy epidermis s různě zesílenými buněčnými stěnami.
Vnější stěny epidermálních
buněk jsou pouze nepatrně
zesílené

Vnější stěny epidermálních
buněk jsou silně zesílené
kutikula

Buněčné stěny jsou
sklerenchymatické,
rovnoměrně zesílené
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Epidermis se stomaty z abaxiální (spodní) strany listu kapradě samce
(Dryopteris filix-mas). Zajímavým anatomickým znakem kapradin a některých
sciofytů a hydrofytů je přítomnost chloroplastů v epidermálních buňkách.
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Epidermis se stomaty dosny indické (Canna indica) – otiskový preparát.
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Stoma se svěracími buňkami
ledvinovitého tvaru – typ
Amaryllis.

pružná hřbetní
stěna
svěrací buňky
nepružná břišní
stěna
svěrací buňky
(zesílená dvěma
lištami)
průduchová
štěrbina
(schizogenního
původu – vzniká
rozpuštěním
střední lamely)
vedlejší buňky

Stoma se svěracími
buňkami piškotovitého
tvaru – typ Gramineae.

Stomata umožňují výměnu plynů mezi ovzduším a mezofylem listů. Primární funkcí
stomat je příjem oxidu uhličitého potřebného k fotosyntéze a příjem kyslíku nutného
k respiraci. Průduchovými štěrbinami stomat také difunduje vodní pára z listu do ovzduší
- stomatární transpirace. Stomatární transpirace uvádí do pohybu transpirační proud
a ochlazuje listy.
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Stomata typu Amaryllis v epidermis ladoňky sibiřské (Scilla sibirica).
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Příčný řez stomatem typu Amaryllis ve spodní epidermis tenury páskované
(Sanseviera trifasciata).

mezofyl (houbový
parenchym)

vedlejší buňka
svěrací buňka (břišní
stěna vyztužena
dvěma
kutinizovanými
lištami)
kutikula
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